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https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/NaRatesService?wsdl
PROD
<addr>
      <llp-na-COM-ActType>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>comenius@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <BE1>
          <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
          <email>info@aebp.be</email>
          <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
          <website>www.dglive.be/agentur</website>
        </BE1>
        <BE2>
          <address>Agence Education Formation Europe Service Comenius Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
          <email>comenius@aef-europe.be</email>
          <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
          <website>http://www.aef-europe.be</website>
        </BE2>
        <BE3>
          <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 7C 1210 BRUSSEL</address>
          <email>comenius@epos-vlaanderen.be</email>
          <helpdesk>comenius@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
          <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
        </BE3>
        <BG1>
          <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phne: +359 2 915510</address>
          <email>info@hrdc.bg</email>
          <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
          <website>http://www.hrdc.bg</website>
        </BG1>
        <CH1>
          <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
          <email>info@ch-go.ch</email>
          <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
          <website>www.ch-go.ch</website>
        </CH1>
        <CY1>
          <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
          <email>ssolomonidou@llp.org.cy</email>
          <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
          <website>http://www.llp.org.cy/</website>
        </CY1>
        <CZ1>
          <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
          <email>comenius@naep.cz</email>
          <helpdesk>comenius@naep.cz</helpdesk>
          <website>www.naep.cz/comenius</website>
        </CZ1>
        <DE3>
          <address>Graurheindorfer Straße 157 53117 Bonn Deutschland</address>
          <email>comenius@kmk.org</email>
          <helpdesk>comenius-helpdesk@kmk.org +49 228 501 244</helpdesk>
          <website>http://www.kmk-pad.org</website>
        </DE3>
        <DK1>
          <address>Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
          <email>comenius@iu.dk</email>
          <helpdesk>comenius@iu.dk</helpdesk>
          <website>www.iu.dk</website>
        </DK1>
        <EE1>
          <address>Üldhariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes L.Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>cominfo@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/comenius</website>
        </EE1>
        <ES1>
          <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Paseo del Prado, 28 1ª planta 28014 Madrid</address>
          <email>informatica@oapee.es</email>
          <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
          <website>http://www.oapee.es</website>
        </ES1>
        <FI1>
          <address>CIMO, LLP/Comenius, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
          <email>comeniushaku@cimo.fi</email>
          <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
          <website>www.cimo.fi/comenius</website>
        </FI1>
        <FR1>
          <address>Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Comenius 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
          <email>enseignement.scolaire@2e2f.fr</email>
          <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
          <website>http://www.2e2f.fr</website>
        </FR1>
        <GB1>
          <address>Comenius Applications British Council 10 Spring Gardens London SW1A 2BN</address>
          <email>Comenius.Applications@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>Comenius@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
        </GB1>
        <GR1>
          <address>Makri 1 &amp; Dionysiou Areopagitou, 11742, Athens Greece</address>
          <email>llpeforms@iky.gr</email>
          <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
          <website>www.iky.gr</website>
        </GR1>
        <HR1>
          <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
          <email>comenius@mobilnost.hr</email>
          <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
          <website>www.mobilnost.hr</website>
        </HR1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>comenius@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IS1>
          <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Háskólatorgi, 101 Reykjavík</address>
          <email>lme@hi.is</email>
          <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
          <website>www.lme.is</website>
        </IS1>
        <LI1>
          <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
          <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
          <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
          <website>www.aiba.llv.li</website>
        </LI1>
        <LT1>
          <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
          <email>COMENIUS@SMPF.LT</email>
          <helpdesk>com.help@smpf.lt</helpdesk>
          <website>WWW.SMPF.LT</website>
        </LT1>
        <LV1>
          <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
          <email>baiba.sermulina@viaa.gov.lv</email>
          <helpdesk>Baiba Sermulina, Head of unit (baiba.sermulina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
          <website>www.viaa.gov.lv</website>
        </LV1>
        <MK1>
          <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
          <email>nikola.jauleski@na.org.mk</email>
          <helpdesk>Nikola Jauleski</helpdesk>
          <website>http://na.org.mk/comenius/</website>
        </MK1>
        <MT1>
          <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
          <email>eupa@gov.mt</email>
          <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
          <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
        </MT1>
        <NL1>
          <address>Europees Platform, Postbus 1007, 2001 BA Haarlem, the Netherlands</address>
          <email>comenius@epf.nl</email>
          <helpdesk>+31(0)23-5531150</helpdesk>
          <website>www.europeesplatform.nl</website>
        </NL1>
        <NO1>
          <address>P.O. Box 1093, NO-5811 Bergen, Norway</address>
          <email>comenius@siu.no</email>
          <helpdesk>comenius@siu.no</helpdesk>
          <website>www.siu.no/comenius</website>
        </NO1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.comenius@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://comenius.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://comenius.org.pl</website>
        </PL1>
        <RO1>
          <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
          <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
          <helpdesk>Corina Leahu, corina.leahu@anpcdefp.ro</helpdesk>
          <website>www.anpcdefp.ro</website>
        </RO1>
        <SE1>
          <address>Internationella programkontoret Comenius Box 22007 104 22 Stockholm</address>
          <email>comenius@programkontoret.se</email>
          <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
          <website>http://www.programkontoret.se</website>
        </SE1>
        <SI1>
          <address>CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana</address>
          <email>comenius@cmepius.si</email>
          <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
          <website>http://www.cmepius.si/vzu/comenius.aspx</website>
        </SI1>
        <SK1>
          <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
          <email>comenius@saaic.sk</email>
          <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
          <website>www.saaic.sk/llp</website>
        </SK1>
        <TR1>
          <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Comenius Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
          <email>llpcomenius@ua.gov.tr</email>
          <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
          <website>www.ua.gov.tr</website>
        </TR1>
      </llp-na-COM-ActType>
      <llp-na-COM-Assistants>
        <GB1>
          <address>Comenius Applications (Individuals) British Council Scotland The Tun 4 Jackson's Entry Holyrood Road Edinburgh EH8 8PJ</address>
          <email>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
        </GB1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>comeniusassistantships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniusassistantships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>assistenti.comenius@indire.it</email>
          <helpdesk>assistenti.comenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-Assistants>
      <llp-na-COM-BilPart>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>comeniuspartnerships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniuspartnerships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>partenariaticomenius@indire.it</email>
          <helpdesk>partenariaticomenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-BilPart>
      <llp-na-COM-Host>
        <GB1>
          <address>Comenius Applications (Host Schools) British Council Scotland The Tun 4 Jackson's Entry Holyrood Road Edinburgh EH8 8PJ</address>
          <email>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
        </GB1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>comeniusassistantships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniusassistantships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>assistenti.comenius@indire.it</email>
          <helpdesk>assistenti.comenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-Host>
      <llp-na-COM-MobInSt>
        <GB1>
          <address>Comenius Applications British Council 10 Spring Gardens London SW1A 2BN</address>
          <email>Comenius.Applications@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>Comenius@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
        </GB1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>comeniusist@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniusist@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>mobilitacomenius@indire.it</email>
          <helpdesk>mobilitacomenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-MobInSt>
      <llp-na-COM-MultPart>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>comeniuspartnerships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>comeniuspartnerships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/comenius</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>partenariaticomenius@indire.it</email>
          <helpdesk>partenariaticomenius@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-MultPart>
      <llp-na-COM-Pv>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
          <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>visitepreparatorie@indire.it</email>
          <helpdesk>visitepreparatorie@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>comenius@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85286</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://pv.org.pl</website>
        </PL1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>comenius@proalv.pt</email>
          <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-COM-Pv>
      <llp-na-ERA-ActType>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>erasmus@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <BE1>
          <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
          <email>info@aebp.be</email>
          <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
          <website>www.dglive.be/agentur</website>
        </BE1>
        <BE2>
          <address>Agence Education Formation Europe Service Erasmus Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
          <email>erasmus@aef-europe.be</email>
          <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
          <website>http://www.aef-europe.be</website>
        </BE2>
        <BE3>
          <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 7C 1210 BRUSSEL</address>
          <email>erasmus@epos-vlaanderen.be</email>
          <helpdesk>jos.verheyden@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
          <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
        </BE3>
        <BG1>
          <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phne: +359 2 915510</address>
          <email>info@hrdc.bg</email>
          <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
          <website>http://www.hrdc.bg</website>
        </BG1>
        <CH1>
          <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
          <email>info@ch-go.ch</email>
          <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
          <website>www.ch-go.ch</website>
        </CH1>
        <CY1>
          <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
          <email>rkyrillou@llp.org.cy</email>
          <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
          <website>http://www.llp.org.cy/</website>
        </CY1>
        <CZ1>
          <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
          <email>erasmus@naep.cz</email>
          <helpdesk>erasmus@naep.cz</helpdesk>
          <website>www.naep.cz/erasmus</website>
        </CZ1>
        <DE1>
          <address>Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit Kennedyallee 50 53175 Bonn</address>
          <email>s.fleischer@daad.de</email>
          <helpdesk>helpdesk_eforms@daad.de</helpdesk>
          <website>http://eu.daad.de</website>
        </DE1>
        <DK1>
          <address>Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
          <email>videregaendeuddannelse@iu.dk</email>
          <helpdesk>videregaendeuddannelse@iu.dk</helpdesk>
          <website>www.iu.dk</website>
        </DK1>
        <EE1>
          <address>Kõrghariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes L.Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>taotlus.erasmus@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/erasmus</website>
        </EE1>
        <ES1>
          <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Paseo del Prado, 28 1ª planta 28014 Madrid</address>
          <email>informatica@oapee.es</email>
          <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
          <website>http://www.oapee.es</website>
        </ES1>
        <FI1>
          <address>CIMO, LLP/Erasmus, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
          <email>erasmus@cimo.fi</email>
          <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
          <website>www.cimo.fi/erasmus</website>
        </FI1>
        <FR1>
          <address>Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Erasmus 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
          <email>erasmus@2e2f.fr</email>
          <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
          <website>http://www.2e2f.fr</website>
        </FR1>
        <GB1>
          <address>British Council, 2nd Floor, 1 Kingsway, Cardiff, CF10 3AQ</address>
          <email>erasmus@britishcouncil.org</email>
          <helpdesk>erasmus@britishcouncil.org</helpdesk>
          <website>www.britishcouncil.org/erasmus</website>
        </GB1>
        <GR1>
          <address>Makri 1 &amp; Dionysiou Areopagitou, 11742, Athens Greece</address>
          <email>llpeforms@iky.gr</email>
          <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
          <website>www.iky.gr</website>
        </GR1>
        <HR1>
          <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
          <email>erasmus@mobilnost.hr</email>
          <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
          <website>www.mobilnost.hr</website>
        </HR1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>erasmus@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IE2>
          <address>Higher Education Authority, Brooklawn House, Shelbourne Road Dublin 4</address>
          <email>eoconnell@hea.ie</email>
          <helpdesk>eoconnell@hea.ie</helpdesk>
          <website>www.llp.ie</website>
        </IE2>
        <IS1>
          <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Háskólatorgi, 101 Reykjavík</address>
          <email>lme@hi.is</email>
          <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
          <website>www.lme.is</website>
        </IS1>
        <LI1>
          <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
          <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
          <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
          <website>www.aiba.llv.li</website>
        </LI1>
        <LT1>
          <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
          <email>ERASMUS@SMPF.LT</email>
          <helpdesk>era.help@smpf.lt</helpdesk>
          <website>WWW.SMPF.LT</website>
        </LT1>
        <LV1>
          <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
          <email>evita.kirilova@viaa.gov.lv  </email>
          <helpdesk>Evita Kirilova, Head of unit (evita.kirilova@viaa.gov.lv)</helpdesk>
          <website>www.viaa.gov.lv</website>
        </LV1>
        <MK1>
          <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
          <email>neda.ahcieva@na.org.mk</email>
          <helpdesk>Neda Ahcieva</helpdesk>
          <website>http://na.org.mk/erasmus/</website>
        </MK1>
        <MT1>
          <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
          <email>eupa@gov.mt</email>
          <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
          <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
        </MT1>
        <NL1>
          <address>Nuffic Capacity Building &quot; Scholarships Directorate National Agency Lifelong Learning P.O. BOX 29777 2502 LT The Hague The Netherlands</address>
          <email>Erasmus@nuffic.nl</email>
          <helpdesk>+31 (0)70 4260 265</helpdesk>
          <website>www.nuffic.nl</website>
        </NL1>
        <NO1>
          <address>P.O. Box 1093, NO-5811 Bergen, Norway</address>
          <email>erasmus@siu.no</email>
          <helpdesk>erasmus@siu.no</helpdesk>
          <website>www.siu.no/erasmus</website>
        </NO1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.erasmus@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://erasmus.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://erasmus.org.pl</website>
        </PL1>
        <RO1>
          <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
          <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
          <helpdesk>Valentina Neg , valentina.neg@anpcdefp.ro</helpdesk>
          <website>www.anpcdefp.ro</website>
        </RO1>
        <SE1>
          <address>Internationella programkontoret Erasmus Box 22007 104 22 Stockholm</address>
          <email>erasmus@programkontoret.se</email>
          <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
          <website>http://www.programkontoret.se</website>
        </SE1>
        <SI1>
          <address>CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana</address>
          <email>erasmus@cmepisu.si</email>
          <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
          <website>http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx</website>
        </SI1>
        <SK1>
          <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
          <email>erasmus@saaic.sk</email>
          <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
          <website>www.saaic.sk/llp</website>
        </SK1>
        <TR1>
          <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Erasmus Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
          <email>llperasmus@ua.gov.tr</email>
          <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
          <website>www.ua.gov.tr</website>
        </TR1>
      </llp-na-ERA-ActType>
      <llp-na-ERA-MobCHEI>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-consortia@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-consortia@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-MobCHEI>
      <llp-na-ERA-MobEILC>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-eilc@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-eilc@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-MobEILC>
      <llp-na-ERA-MobHEI>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-mob-hei@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-mob-hei@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>erasmus@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85284</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-MobHEI>
      <llp-na-ERA-MobIP>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-ip@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-ip@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-MobIP>
      <llp-na-ERA-Pv>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
          <email>erasmus-pv@indire.it</email>
          <helpdesk>erasmus-pv@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>erasmus@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85284</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://pv.org.pl</website>
        </PL1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>erasmus@proalv.pt</email>
          <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-ERA-Pv>
      <llp-na-GRU-ActType>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>grundtvig@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <BE1>
          <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
          <email>info@aebp.be</email>
          <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
          <website>www.dglive.be/agentur</website>
        </BE1>
        <BE2>
          <address>Agence Education Formation Europe Service Grundtvig Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
          <email>grundtvig@aef-europe.be</email>
          <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
          <website>http://www.aef-europe.be</website>
        </BE2>
        <BE3>
          <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 7C 1210 BRUSSEL</address>
          <email>grundtvig@epos-vlaanderen.be</email>
          <helpdesk>frederik.vancrombrugge@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
          <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
        </BE3>
        <BG1>
          <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phne: +359 2 915510</address>
          <email>info@hrdc.bg</email>
          <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
          <website>http://www.hrdc.bg</website>
        </BG1>
        <CH1>
          <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
          <email>info@ch-go.ch</email>
          <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
          <website>www.ch-go.ch</website>
        </CH1>
        <CY1>
          <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
          <email>ssolomonidou@llp.org.cy</email>
          <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
          <website>http://www.llp.org.cy/</website>
        </CY1>
        <CZ1>
          <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
          <email>grundtvig@naep.cz</email>
          <helpdesk>grundtvig@naep.cz</helpdesk>
          <website>www.naep.cz/grundtvig</website>
        </CZ1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>grundtvig@bibb.de</email>
          <helpdesk>helpna@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <DK1>
          <address>Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
          <email>grundtvig@iu.dk</email>
          <helpdesk>grundtvig@iu.dk</helpdesk>
          <website>www.iu.dk</website>
        </DK1>
        <EE1>
          <address>Täiskasvanuhariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, L.Koidula 13A, 10125 Tallinn</address>
          <email>grundtvig@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/grundtvig</website>
        </EE1>
        <ES1>
          <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Paseo del Prado, 28 1ª planta 28014 Madrid</address>
          <email>informatica@oapee.es</email>
          <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
          <website>http://www.oapee.es</website>
        </ES1>
        <FI1>
          <address>CIMO, LLP/Grundtvig, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
          <email>grundtvig@cimo.fi</email>
          <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
          <website>www.cimo.fi/grundtvig</website>
        </FI1>
        <FR1>
          <address>Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Grundtvig 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
          <email>adultes@2e2f.fr</email>
          <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
          <website>http://www.2e2f.fr</website>
        </FR1>
        <GB2>
          <address>UK National Agency - Leonardo, Grundtvig &amp; Transversal Programmes - ECORYS, Vincent House
Quay Place 92-93 Edward Street,  Birmingham  B1 2RA</address>
          <email>grundtvig@uk.ecorys.com</email>
          <helpdesk>0044 (0)845 199 1919</helpdesk>
          <website>www.grundtvig.org.uk</website>
        </GB2>
        <GR1>
          <address>Makri 1 &amp; Dionysiou Areopagitou, 11742, Athens Greece</address>
          <email>llpeforms@iky.gr</email>
          <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
          <website>www.iky.gr</website>
        </GR1>
        <HR1>
          <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
          <email>grundtvig@mobilnost.hr</email>
          <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
          <website>www.mobilnost.hr</website>
        </HR1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>grundtvig@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IS1>
          <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Háskólatorgi, 101 Reykjavík</address>
          <email>lme@hi.is</email>
          <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
          <website>www.lme.is</website>
        </IS1>
        <LI1>
          <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
          <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
          <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
          <website>www.aiba.llv.li</website>
        </LI1>
        <LT1>
          <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
          <email>GRUNDTVIG@SMPF.LT</email>
          <helpdesk>gru.help@smpf.lt</helpdesk>
          <website>WWW.SMPF.LT</website>
        </LT1>
        <LV1>
          <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
          <email>laura.strode@viaa.gov.lv</email>
          <helpdesk>Baiba Karklina (Baiba.Karklina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
          <website>www.viaa.gov.lv</website>
        </LV1>
        <MK1>
          <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
          <email>ljupka.bakardjieva@na.org.mk</email>
          <helpdesk>Ljupka Bakardjieva</helpdesk>
          <website>http://na.org.mk/grundtvig/</website>
        </MK1>
        <MT1>
          <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
          <email>eupa@gov.mt</email>
          <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
          <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
        </MT1>
        <NL1>
          <address>Europees Platform, Postbus 1007, 2001 BA Haarlem, the Netherlands</address>
          <email>grundtvig@epf.nl</email>
          <helpdesk>+31(0)23-5531150</helpdesk>
          <website>www.europeesplatform.nl</website>
        </NL1>
        <NO1>
          <address>P.O. Box 1093, NO-5811 Bergen, Norway</address>
          <email>grundtvig@siu.no</email>
          <helpdesk>grundtvig@siu.no</helpdesk>
          <website>www.siu.no/grundtvig</website>
        </NO1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.grundtvig@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://grundtvig.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://grundtvig.org.pl</website>
        </PL1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>grundtvig@proalv.pt</email>
          <helpdesk>grundtvig@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
        <RO1>
          <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
          <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
          <helpdesk>Florentina Anghel, florentina.anghel@anpcdefp.ro</helpdesk>
          <website>www.anpcdefp.ro</website>
        </RO1>
        <SE1>
          <address>Internationella programkontoret Grundtvig Box 22007 104 22 Stockholm</address>
          <email>grundtvig@programkontoret.se</email>
          <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
          <website>http://www.programkontoret.se</website>
        </SE1>
        <SI1>
          <address>CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana</address>
          <email>grundtvig@cmepius.si</email>
          <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
          <website>http://www.cmepius.si/vzu/grundtvig.aspx</website>
        </SI1>
        <SK1>
          <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
          <email>grundtvig@saaic.sk</email>
          <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
          <website>www.saaic.sk/llp</website>
        </SK1>
        <TR1>
          <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Grundtvig Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
          <email>llpgrundtvig@ua.gov.tr</email>
          <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
          <website>www.ua.gov.tr</website>
        </TR1>
      </llp-na-GRU-ActType>
      <llp-na-GRU-Assistants>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>assistentigrundtvig@indire.it</email>
          <helpdesk>assistentigrundtvig@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-Assistants>
      <llp-na-GRU-MobExch>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>mobilitagrundtvig@indire.it</email>
          <helpdesk>mobilitagrundtvig@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
      </llp-na-GRU-MobExch>
      <llp-na-GRU-MobInSt>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>grundtvigist@leargas.ie</email>
          <helpdesk>grundtvigist@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/grundtvig</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>mobilitagrundtvig@indire.it</email>
          <helpdesk>mobilitagrundtvig@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-MobInSt>
      <llp-na-GRU-MobSnVol>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>give@indire.it</email>
          <helpdesk>give@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-MobSnVol>
      <llp-na-GRU-MobWrksp>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>workshop@indire.it</email>
          <helpdesk>workshop@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-MobWrksp>
      <llp-na-GRU-MultPart>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>grundtvigpartnerships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>grundtvigpartnerships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/grundtvig</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>partenariatigrundtvig@indire.it</email>
          <helpdesk>partenariatigrundtvig@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
      </llp-na-GRU-MultPart>
      <llp-na-GRU-Pv>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
          <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/</website>
        </IE1>
        <IT2>
          <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
          <email>visitepreparatorie@indire.it</email>
          <helpdesk>visitepreparatorie@indire.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
        </IT2>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>grundtvig@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://pv.org.pl</website>
        </PL1>
      </llp-na-GRU-Pv>
      <llp-na-LEO-ActType>
        <BE1>
          <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
          <email>info@aebp.be</email>
          <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
          <website>www.dglive.be/agentur</website>
        </BE1>
        <BE2>
          <address>Agence Education Formation Europe Service Leonardo Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
          <email>Leonardo@aef-europe.be</email>
          <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
          <website>http://www.aef-europe.be</website>
        </BE2>
        <BE3>
          <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 7C 1210 BRUSSEL</address>
          <email>leonardo@epos-vlaanderen.be</email>
          <helpdesk>jos.verheyden@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
          <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
        </BE3>
        <BG1>
          <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phne: +359 2 915510</address>
          <email>info@hrdc.bg</email>
          <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
          <website>http://www.hrdc.bg</website>
        </BG1>
        <CH1>
          <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
          <email>info@ch-go.ch</email>
          <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
          <website>www.ch-go.ch</website>
        </CH1>
        <CY1>
          <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
          <email>rkyrillou@llp.org.cy</email>
          <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
          <website>http://www.llp.org.cy/</website>
        </CY1>
        <CZ1>
          <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
          <email>leonardo@naep.cz</email>
          <helpdesk>leonardo@naep.cz</helpdesk>
          <website>www.naep.cz</website>
        </CZ1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>leonardo@bibb.de</email>
          <helpdesk>helpna@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <DK1>
          <address>Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
          <email>leonardo@iu.dk</email>
          <helpdesk>leonardo@iu.dk</helpdesk>
          <website>www.iu.dk</website>
        </DK1>
        <ES1>
          <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos - Leonardo, C/ General Oraá, 55, 1ª planta 28006 Madrid</address>
          <email>informatica@oapee.es</email>
          <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
          <website>http://www.oapee.es</website>
        </ES1>
        <FI1>
          <address>CIMO, LLP/Leonardo, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
          <email>leonardo@cimo.fi</email>
          <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
          <website>www.cimo.fi/leonardo</website>
        </FI1>
        <FR1>
          <address>Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Leonardo 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
          <email>Leonardo@2e2f.fr</email>
          <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
          <website>http://www.2e2f.fr</website>
        </FR1>
        <GB2>
          <address>UK National Agency - Leonardo, Grundtvig &amp; Transversal Programmes - ECORYS, Vincent House
Quay Place 92-93 Edward Street,  Birmingham  B1 2RA</address>
          <email>leonardo@uk.ecorys.com</email>
          <helpdesk>0044 (0)845 199 2929</helpdesk>
          <website>www.leonardo.org.uk</website>
        </GB2>
        <GR1>
          <address>Makri 1 &amp; Dionysiou Areopagitou, 11742, Athens Greece</address>
          <email>llpeforms@iky.gr</email>
          <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
          <website>www.iky.gr</website>
        </GR1>
        <HR1>
          <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
          <email>leonardo@mobilnost.hr</email>
          <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
          <website>www.mobilnost.hr</website>
        </HR1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>leonardo@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IS1>
          <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Dunhaga 5, 107 Reykjavík</address>
          <email>lme@hi.is</email>
          <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
          <website>www.lme.is</website>
        </IS1>
        <IT1>
          <address>Corso d'Italia 33 - 00198 Rome - Italy</address>
          <email>leoprojet@isfol.it</email>
          <helpdesk>m.varricchio@isfol.it</helpdesk>
          <website>http://www.programmaleonardo.net/llp</website>
        </IT1>
        <LI1>
          <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
          <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
          <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
          <website>www.aiba.llv.li</website>
        </LI1>
        <LT1>
          <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
          <email>LEONARDO@SMPF.LT</email>
          <helpdesk>leo.help@smpf.lt</helpdesk>
          <website>WWW.SMPF.LT</website>
        </LT1>
        <LV1>
          <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
          <email>baiba.karklina@viaa.gov.lv</email>
          <helpdesk>Baiba Karklina (Baiba.Karklina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
          <website>www.viaa.gov.lv</website>
        </LV1>
        <MK1>
          <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
          <email>lulesa.iljazi@na.org.mk</email>
          <helpdesk>Lulesa Iljazi</helpdesk>
          <website>http://na.org.mk/leonardo/</website>
        </MK1>
        <MT1>
          <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
          <email>eupa@gov.mt</email>
          <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
          <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
        </MT1>
        <NL1>
          <address>NA LLP CINOP, PO Box 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch, the Netherlands</address>
          <email>na@leonardodavinci.nl</email>
          <helpdesk>+31(0)73-6800762</helpdesk>
          <website>www.leonardodavinci.nl</website>
        </NL1>
        <NO1>
          <address>P.O. Box 1093, NO-5811 Bergen, Norway</address>
          <email>leonardo@siu.no</email>
          <helpdesk>leonardo@siu.no</helpdesk>
          <website>www.siu.no/leonardo</website>
        </NO1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.leonardo@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://leonardo.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://leonardo.org.pl</website>
        </PL1>
        <RO1>
          <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
          <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
          <helpdesk>Daniela Iancu, leonardo.romania@yahoo.com</helpdesk>
          <website>www.anpcdefp.ro</website>
        </RO1>
        <SE1>
          <address>Internationella programkontoret Leonardo Box 22007 104 22 Stockholm</address>
          <email>leonardo@programkontoret.se</email>
          <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
          <website>http://www.programkontoret.se</website>
        </SE1>
        <SI1>
          <address>CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana</address>
          <email>leonardo@cmepius.si</email>
          <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
          <website>http://www.cmepius.si/vzu/leonardo.aspx</website>
        </SI1>
        <SK1>
          <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
          <email>leonardo@saaic.sk</email>
          <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
          <website>www.saaic.sk/llp</website>
        </SK1>
        <TR1>
          <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Leonardo Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
          <email>llpleonardo@ua.gov.tr</email>
          <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
          <website>www.ua.gov.tr</website>
        </TR1>
      </llp-na-LEO-ActType>
      <llp-na-LEO-MobIVT>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
          <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-MobIVT>
      <llp-na-LEO-MobPLM>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
          <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-MobPLM>
      <llp-na-LEO-MobVETPro>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <DE2>
          <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
          <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
          <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
          <website>http://www.na-bibb.de</website>
        </DE2>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <HU1>
          <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
          <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
          <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
          <website>www.tka.hu</website>
        </HU1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
          <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-MobVETPro>
      <llp-na-LEO-MultPart>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.ktprojekt@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>ldvpartnerships@leargas.ie</email>
          <helpdesk>ldvpartnerships@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-MultPart>
      <llp-na-LEO-Pv>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <IE1>
          <address>Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
          <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PL1>
          <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
          <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
          <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
          <website>http://pv.org.pl</website>
        </PL1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-Pv>
      <llp-na-LEO-Toi>
        <AT1>
          <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
          <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
          <helpdesk>leonardo-innovationstransfer@oead.at</helpdesk>
          <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
        </AT1>
        <EE1>
          <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
          <email>leo.siire@archimedes.ee</email>
          <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
          <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
        </EE1>
        <IE1>
          <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
          <email>toi@leargas.ie</email>
          <helpdesk>toi@leargas.ie</helpdesk>
          <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
        </IE1>
        <LU1>
          <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
          <email>leonardo@anefore.lu</email>
          <helpdesk>+352 247 85276</helpdesk>
          <website>www.anefore.lu</website>
        </LU1>
        <PT1>
          <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
          <email>leonardo@proalv.pt</email>
          <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
          <website>www.proalv.pt</website>
        </PT1>
      </llp-na-LEO-Toi>
    </addr>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>AT</v>
  <v>BE</v>
  <v>BG</v>
  <v>CH</v>
  <v>CY</v>
  <v>CZ</v>
  <v>DE</v>
  <v>DK</v>
  <v>EE</v>
  <v>ES</v>
  <v>FI</v>
  <v>FR</v>
  <v>GR</v>
  <v>HU</v>
  <v>IE</v>
  <v>IT</v>
  <v>LT</v>
  <v>LU</v>
  <v>LV</v>
  <v>MT</v>
  <v>NL</v>
  <v>PL</v>
  <v>PT</v>
  <v>RO</v>
  <v>SE</v>
  <v>SI</v>
  <v>SK</v>
  <v>GB</v>
  <v>TR</v>
  <v>IS</v>
  <v>LI</v>
  <v>NO</v>
  <v>MK</v>
  <v>HR</v>
</filter>
ApplicationForm
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE2</v>
         <v>IE1</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT1</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>NL3</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB2</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         <v>MK1</v>
         <v>HR1</v>
      </filter>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>BE1</v>
  <v>BE2</v>
  <v>BE3</v>
  <v>BG1</v>
  <v>CZ1</v>
  <v>DK1</v>
  <v>DE1</v>
  <v>IE2</v>
  <v>EE1</v>
  <v>GR1</v>
  <v>ES1</v>
  <v>FR1</v>
  <v>IT2</v>
  <v>CY1</v>
  <v>LV2</v>
  <v>LT1</v>
  <v>LU1</v>
  <v>HU1</v>
  <v>MT1</v>
  <v>NL1</v>
  <v>AT1</v>
  <v>PL1</v>
  <v>PT1</v>
  <v>RO1</v>
  <v>SI1</v>
  <v>SK1</v>
  <v>FI1</v>
  <v>SE1</v>
  <v>GB1</v>
  <v>IS1</v>
  <v>LI1</v>
  <v>NO1</v>
  <v>TR1</v>
</filter>
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>llp-na-COM-Pv</v>  <v>llp-na-ERA-Pv</v>
  <v>llp-na-LEO-Pv</v>
  <v>llp-na-GRU-Pv</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>llp-na-COM-MultPart</v>
<v>llp-na-COM-BilPart</v>
<v>llp-eacea-COM-MultProj</v>
<v>llp-eacea-COM-Net</v>
<v>llp-eacea-COM-AccMeas</v>
<v>llp-na-COM-RegioPart</v>
<v>llp-na-ERA-MobHEI</v>
<v>llp-na-ERA-MobCHEI</v>
<v>llp-na-ERA-MobIP</v>
<v>llp-eacea-ERA-NetAc</v>
<v>llp-eacea-ERA-NetStr</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-CD</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-MHE</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-CO</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-VC</v>
<v>llp-eacea-ERA-AccMeas</v>
<v>llp-na-GRU-MultPart</v>
<v>llp-eacea-GRU-MultProj</v>
<v>llp-eacea-GRU-Net</v>
<v>llp-eacea-GRU-AccMeas</v>
<v>llp-na-GRU-MobSnVol</v>
<v>llp-na-LEO-MobIVT</v>
<v>llp-na-LEO-MobPLM</v>
<v>llp-na-LEO-MobVETPro</v>
<v>llp-na-LEO-MultPart</v>
<v>llp-na-LEO-Toi</v>
<v>llp-eacea-LEO-MultProj</v>
<v>llp-eacea-LEO-Net</v>
<v>llp-eacea-LEO-AccMeas</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>BG</v>
<v>CS</v>
<v>DA</v>
<v>DE</v>
<v>EL</v>
<v>EN</v>
<v>ES</v>
<v>ET</v>
<v>FI</v>
<v>FR</v>
<v>GA</v>
<v>HU</v>
<v>IT</v>
<v>LT</v>
<v>LV</v>
<v>MT</v>
<v>NL</v>
<v>PL</v>
<v>PT</v>
<v>RO</v>
<v>SK</v>
<v>SL</v>
<v>SV</v>
<v>IS</v>
<v>NO</v>
<v>HR</v>
<v>TR</v>
</filter>
LMB_R
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>llp-na-LEO-MobIVT</v>
  <v>llp-na-LEO-MobPLM</v>
  <v>llp-na-LEO-MobVETPro</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>SE-PA</v>
  <v>HO-PA</v>
  <v>INT-PA</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter><v>MobIVT-Appr</v>
<v>MobIVT-Sch</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>AT</v>
  <v>BE</v>
  <v>BG</v>
  <v>CH</v>
  <v>CY</v>
  <v>CZ</v>
  <v>DE</v>
  <v>DK</v>
  <v>EE</v>
  <v>ES</v>
  <v>FI</v>
  <v>FR</v>
  <v>GR</v>
  <v>HU</v>
  <v>IE</v>
  <v>IT</v>
  <v>LT</v>
  <v>LU</v>
  <v>LV</v>
  <v>MT</v>
  <v>NL</v>
  <v>PL</v>
  <v>PT</v>
  <v>RO</v>
  <v>SE</v>
  <v>SI</v>
  <v>SK</v>
  <v>GB</v>
  <v>TR</v>
  <v>IS</v>
  <v>LI</v>
  <v>NO</v>
</filter>
1
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
	<v>6</v>
	<v>7</v>
	<v>8</v>
	<v>9</v>
	<v>10</v>
	<v>11</v>
	<v>12</v>
	<v>13</v>
	<v>14</v>
	<v>15</v>
	<v>16</v>
	<v>17</v>
	<v>18</v>
	<v>19</v>
	<v>20</v>
	<v>21</v>
	<v>22</v>
	<v>23</v>
	<v>24</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>CONS-INF</v>
<v>CONS-GUID</v>
<v>ENT-CHCrft</v>
<v>ENT-CHCom</v>
<v>ENT-CHInd</v>
<v>NFP-MEMO</v>
<v>EDU-COMP</v>
<v>ENT-LARGE</v>
<v>EDU-SpNeed</v>
<v>NFP-NET</v>
<v>NFP-NETY</v>
<v>NFP-THINK</v>
<v>PUB-HSP</v>
<v>PUB-MEM</v>
<v>PUB-NYC</v>
<v>NFP-FAMV</v>
<v>NFP-SURV</v>
<v>NFP-ASC</v>
<v>NFP-CS</v>
<v>NFP-FLA</v>
<v>NFP-NGO</v>
<v>NFP-VOL</v>
<v>RES-NFP</v>
<v>NFP-TWNG</v>
<v>NFP-WIDE</v>
<v>CONS-OTH</v>
<v>NFP-OTH</v>
<v>RES-OTH</v>
<v>ENT-OTH</v>
<v>PUB-OTH</v>
<v>ASC-OTH</v>
<v>ASC-PAR</v>
<v>NFP-PLAT</v>
<v>EDU-SCHNur</v>
<v>RES-PRV</v>
<v>ENT-PROFS</v>
<v>PUB-LOC</v>
<v>PUB-NAT</v>
<v>PUB-REG</v>
<v>RES-PUB</v>
<v>ENT-SME</v>
<v>ENT-UNION</v>
<v>ASC-TCH</v>
<v>RES-THTK</v>
<v>ENT-TRD</v>
<v>ASC-TRNee</v>
<v>NFP-UMBR</v>
<v>NFP-UMBRY</v>
<v>EDU-UNIV</v>
<v>ASC-VET</v>
<v>EDU-SCHVoc</v>
<v>EDU-VET</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>AT</v>
  <v>BE</v>
  <v>BG</v>
  <v>CY</v>
  <v>CZ</v>
  <v>DE</v>
  <v>DK</v>
  <v>EE</v>
  <v>ES</v>
  <v>FI</v>
  <v>FR</v>
  <v>GR</v>
  <v>HU</v>
  <v>IE</v>
  <v>IT</v>
  <v>LT</v>
  <v>LU</v>
  <v>LV</v>
  <v>MT</v>
  <v>NL</v>
  <v>PL</v>
  <v>PT</v>
  <v>RO</v>
  <v>SE</v>
  <v>SI</v>
  <v>SK</v>
  <v>GB</v>
  <v>TR</v>
  <v>IS</v>
  <v>LI</v>
  <v>NO</v>
  <v>CH</v>
</filter>
0
Ön az Adobe Reader régebbi verzióját használja. Használjon 9.4-es verziószámú Adobe Reader-t a megfelelő működéshez. Adobe Reader egy ingyenesen hozzáférhető és telepíthető program: www.adobe.com
Az záróbeszámoló űrlap PDF fájl, mely Adobe Reader programmal tölthető ki.  
A beszámoló űrlap nem jeleníthető meg. Az adatok nem illeszkednek a beszámoló dokumentumtípusához. Ez olyankor fordulhat elő, ha nem kompatibilis XML fájlból importál adatokat, például más típusú űrlapból exportált adatokat használja.
The data file you are trying to import belongs to a different Call than the one of this Electronic Application e-Form, so it is not possible to import it.
Az űrlap internet böngésző ablakban nyílt meg. Az adatok megőrzéséhez folyamatos mentés szükséges (kérjük, mentse le saját gépére és úgy dolgozzon benne)!
A megfelelő működés érdekében a JavaScript-nek engedélyezve kell lennie (Edit - Preferences - JavaScript).
A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE!
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, töltse ki és küldje el ezt a beszámolót az intézmény hivatalos képviselőjének aláírásával ellátva a Tempus Közalapítvány postacímére egy példányban a szükséges mellékletekkel együtt (1438 Budapest 70, Pf. 508.) A záróbeszámoló a támogatás egyenlegének rendezésére vonatkozó kérelem is egyben. 
BENYÚJTÁS
KONTEXTUS
Amennyiben Ön egyéni pályázóként Comenius tanárasszisztensi gyakorlaton vett részt, kérem válassza a „Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére” opciót az Akció mezőben.                               
Amennyiben Önök Comenius tanárasszisztenst fogadtak intézményükben tanítási gyakorlat céljából, kérem válassza a „Comenius tanárasszisztensi akció (Fogadóiskolák)” opciót az Akció mezőben.           
Amennyiben Ön egyéni pályázóként Comenius tanárasszisztensi gyakorlaton vett részt, kérem válassza a „Comenius tanárasszisztensi akció leendő tanárok részére” opciót az Akció mezőben.                                                     
Amennyiben Önök Comenius tanárasszisztenst fogadtak intézményükben tanítási gyakorlat céljából, kérem válassza a „Comenius tanárasszisztensi akció (Fogadóiskolák)” opciót az Akció mezőben.           
Szerepel az esemény a "Comenius / Grundtvig Képzési Adatbázisban"?
DÁTUMOK
PROJEKT AZONOSÍTÁSA
Űrlap ellenőrző kód
NEMZETI IRODA ADATAI
NEMZETI IRODÁK ADATAI
A nemzeti iroda adatai a C pontban beállított adatok szerint jelennek meg ebben a részben.
NEMZETI IRODA ADATAI
Az intézmény postacíme (utca, házszám)
E-mail cím
Helpdesk
Honlap
NEMZETI IRODA ADATAI
A TÁMOGATOTT INTÉZMÉNY ADATAI
TÁMOGATOTT INTÉZMÉNY
INTÉZMÉNY
Dynamic
KONTEXTUS
SZEREP
Minden alkalmazásban lévő pályázó számára kitöltendő!
TARTALOM
KONTAKTSZEMÉLY
EGYÉN
KONTEXTUS
SZEREP
Minden alkalmazásban lévő pályázó számára kitöltendő!
TARTALOM
AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS KÉPVISELŐJE
EGYÉN
KONTEXTUS
SZEREP
Minden alkalmazásban lévő pályázó számára kitöltendő!
TARTALOM
HÁTTÉR/TAPASZTALAT
Kapott-e Leonardo tanúsítványt a projekt? 
LEONARDO TANÚSÍTVÁNY SZÁMA
PARTNER INTÉZMÉNY
INTÉZMÉNY
Dynamic
KONTEXTUS
SZEREP
Minden alkalmazásban lévő pályázó számára kitöltendő!
TARTALOM
RÉSZTVEVŐK
KERESZTNÉV
VEZETÉKNÉV
SZÜLETÉSI DÁTUM
A SZEMÉLY NEME
RÉSZTVEVŐ TÍPUSA 
E-MAIL
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ VAGY FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ?
KÍSÉRŐ SZEMÉLYEK
KERESZTNÉV
VEZETÉKNÉV
SZÜLETÉSI DÁTUM
A SZEMÉLY NEME
E-MAIL
A RÉSZTVEVŐK ÖSSZEGZÉSE
Résztvevők (hátrányos helyzet vagy fogyatékosság nélkül)
Résztvevők (hátrányos helyzetű vagy fogyatékosságal élő)
Kísérő személyek száma
A PROJEKT LEÍRÁSA
A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA
Kérjük, adjon rövid (max. egy oldalas) áttekintést mobilitási projektjük céljairól, tartalmáról és az elért eredményekről. Értékelje a projektet a tervezett célok és a megvalósult eredmények tükrében. 
Mutassa be röviden a mobilitási tevékenységek hasznát a kiutazókra vonatkozóan, azon tevékenységeket és képzési elemeket, melyeken részt vettek, valamint a megszerzett készségeik elismerését. Kérjük, a projekt áttekintését angol, francia vagy német nyelven is készítse el, és mellékelje a beszámolóhoz. 


AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA
Számoljon be az elért eredményekről a projekt különböző szereplői (résztvevők, küldő- és fogadó intézmények, közvetítő intézmények) szemszögéből.
PÁLYÁZÓ INTÉZMÉNY
Kérjük, összegezze intézményük nemzetközi stratégiájára vonatkozó fejlesztéseit az elmúlt 4 évben, és térjen ki a tanúsítvány hatásaira is.
Kérjük, összegezze intézményük minőségmenedzsmentre és szervezeti kérdésekre vonatkozó fejlesztéseit az elmúlt 4 évben, valamint a tanúsítvány hatását a nemzetközi mobilitás értékelésének gyakorlatában. 

Kérjük, írja le a tanúsítvány hatását a nemzetközi mobilitással kapcsolatos feladatok és felelősségek kijelölésének gyakorlatában.
Kérjük, írja le a tanúsítvány hatását az intézményben használt oktatási anyagok tartalmára vonatkozóan.
PROJEKT PARTNEREK
Kérjük, ismertesse a projektben együtt dolgozó partnerekre vonatkozó eredményeket, pozitív hatásokat az alábbi szempontok alapján: az intézmények nemzetközi kapacitásának erősödése, a szakképzés minőségére vonatkozó fejlesztések stb. 
SZAKMAI ALAPKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ FIATALOK, MUNKAVÁLLALÓK, MUNKANÉLKÜLIEK
Kérjük, (ha releváns) ismertesse az egyéni résztvevők készségeinek fejlődésére vonatkozó eredményeket (szakmai, nyelvi, interkulturális, problémamegoldó készségek; valamint csapatmunkában, IKT eszközök használatában szerzett készségek, személyiségfejlődésre gyakorolt hatás stb.)
SZAKKÉPZÉSI SZAKÉRTŐK, KÍSÉRŐTANÁROK
Kérjük, (ha releváns) ismertesse a szakképzési szakértők, humánerőforrás-szakértők vagy kísérő tanárok esetében elért eredményeket az alábbiakra vonatkozóan: képzési rendszerek jobb megismerése, jó gyakorlatok átvétele a képzésben, szaknyelvi tudás erősödése, IKT használat fejlődése stb.
EGYÉB EREDMÉNYEK
Kérjük, itt ismertessen minden egyéb, releváns információt. 
HATÁSOK
Kérjük, ismertesse a projekt hatásait szektoriális, regionális, nemzeti és európai szinten (ahol releváns).
SZEKTORIÁLIS FEJLESZTÉS
Együttműködés a szakképzés különböző területeivel, gazdasági szektorokkal, vállalatok és képző intézmények közötti együttműködés, egy adott gazdasági szektorban felmerülő képesítési igények lefedése.
REGIONÁLIS FEJLESZTÉS
Regionális fejlesztés és együttműködés támogatása.
EGYÉB HATÁSOK
Kérjük, itt ismertessen minden egyéb, releváns információt.
A PROJEKT KAPCSOLÓDÓ TÉMÁI
KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK
Kérjük, jelölje meg a projekt kapcsolódó témáit (ha releváns). Amennyiben hátrányos helyzetű tanulót is vontak be a projektbe, kérjük, ismertesse, hogy számukra milyen plusz segítséget nyújtottak (pl.: speciális felkészítés, szorosabb nyomonkövetés, kapcsolattartás a családdal stb.).
Egyéb
A PROJEKT MENEDZSEMENTJE
A RÉSZTVEVŐK TOBORZÁSA ÉS A KIVÁLASZTÁSNÁL ALKALMAZOTT SZEMPONTOK
Mutassák be, hogy hol és hogyan hirdették meg a mobilitási lehetőséget. Kérjük, írják meg a jelentkezők számát. Kérjük, csatolják (vagy a honlap elérhetőségét adják meg) a közzétett felhívást (amennyiben releváns). Részletezzék, hogy milyen szempontokat érvényesítettek a kiválasztás során, mutassák be azok súlyozását. Írják le a döntéshozatal menetét: kiket vontak be a döntéshozatalba, milyen módszerrel választották ki a résztvevőket, hogyan történt a tájékoztatás. Állítottak-e tartaléklistát? Mit tettek a hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő résztvevők bevonása érdekében (ha releváns) és hogyan érvényesítették az esélyegyenlőséget a döntéshozatalkor?
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS INDÍTÁSA 
Hogyan alakult a tényleges fogadó intézmény(ek) kiválasztása, a partnerek szerepének tisztázása, a szerződéskötés a partnerek között?
GYAKORLATI ÉS ADMINISZTRATÍV TEENDŐK INTÉZÉSE
Hogyan intézték a kinntartózkodás részleteit (utazás, szállás, egyéb kapcsolódó feladatok)?
Hogyan és ki intézte és finanszírozta a biztosítást (egészség-, felelősségbiztosítás, egyéb)?
Hogyan intézték az egyéb adminisztratív teendőket (vízum, munkavállalási engedély, egyéb)?
FELKÉSZÍTÉS
A lélektani, kulturális, szakmai és nyelvi felkészítés megvalósítása a kiutazás előtt és alatt (ha releváns). Mutassa be, milyen típusú felkészítést valósítottak meg, hány órában, mikor, milyen tartalommal és kiknek a bevonásával. Kérjük, hogy a megvalósított tevékenységeket minél részletesebben mutassa be! Kérjük, a beszámoló mellékleteként csatolja a felkészítés megvalósulását igazoló dokumentumokat! Javasoljuk, hogy a felkészítés során alkalmazott módszert ossza meg az érdeklődőkkel: www.tka.hu – Tudásközpont – Módszertani ötletgyűjtemény

A MUNKAPROGRAM KIALAKÍTÁSA
Hogyan történt a résztvevők munkaprogramjának kialakítása a fogadó intézménnyel?
A MUNKAPROGRAM MEGVALÓSULÁSA
Részletesen mutassa be a gyakorlatok/tanulmányutak megvalósulását: vállalkozásoknál vagy egyéb intézményeknél történt a tapasztalatszerzés; résztvevők csoportosan vagy egyesével voltak elhelyezve a fogadó intézményeknél? Milyen tevékenységeket végeztek a résztvevők a kinntartózkodás alatt? Részletezze a megvalósult munkaprogramot! Milyen hosszú volt a gyakorlatok/tanulmányutak időtartama? Milyen kulturális, szabadidős programokat szerveztek a résztvevőknek (ha releváns)? Sikerült a fogadó intézményekkel hosszú távú kapcsolatokat kiépíteni?
Hogyan történt a résztvevők gyakorlatának/tanulmányútjának nyomonkövetése, értékelése? Diákok, munkavállalók, munkanélküliek esetében: volt-e kísérőtanár? Mennyi ideig tartózkodott kint és mi volt az ő feladata? Hogyan történt a résztvevők mentorálása? Mutassa be, hogy a fogadó / közvetítő intézmény részéről ki és hogyan segítette a résztvevőket, a munkaprogram megvalósulását? Monitoring látogatást tettek a fogadó intézmény(ek)nél? Ha igen, akkor ki, mikor és milyen eredménnyel? Merült-e fel probléma a munkaprogram során, ha igen, akkor azt hogyan oldották meg?  
Mutassa be, hogy kik értékelték a projekt egyes szakaszait (pl. kiválasztás, felkészítés, gyakorlat stb.), résztvevőit és a projekt eredményességét. Mutassa be az értékelés módszereit, gyakoriságát és a kapott eredményeket, tanulságokat. Kérjük, csatoljon mintát az értékelésekről (pl.: teszt, értékelőlap) – ha releváns.
ELISMERÉS
Hogyan történt a külföldi szakmai gyakorlat / tanulmányút itthoni elismerése? Állítottak ki Europass mobilitási igazolványt a résztvevők számára? Diákok esetében: beszámították-e az itthoni kötelező gyakorlatba? Milyen más módszert alkalmaztak az elismerésre (érdemjegy, vizsga alóli mentesség, stb.) Tanárok esetében: el tudták-e számolni a tanulmányutat a kötelező tanár-továbbképzés részeként?
EREDMÉNYEK ÉS JÓ GYAKORLATOK TERJESZTÉSE
Mutassa be a projekt során szerzett tapasztalatok és az elért eredmények széles körű terjesztésének módszereit, célcsoportjait és fórumait. Kérjük, adja meg ezek elérhetőségét (pl.: rendezvény és résztvevők célcsoportja, újság / szaklap megnevezése, honlap amennyiben az intézmény honlapján keresztül kerül sor az eredmények terjesztésére, kérjük, hogy a pontos honlapcímet is adja meg). 
A FENNTARTHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSÁÉRT TETT LÉPÉSEK
A projekt folyamatos értékelésére alkalmazott módszerek, az eredmények továbbélése, a projekt folytatása, újabb projektek megvalósítása érdekében tett lépések. 
A MOBILITÁSOK ADATAI
A RÉSZTVEVŐK MOBILITÁSA
Sorszám
Résztvevő
Gazdasági szektor
Oktatási terület
Oktatási szint
Küldő ország
Fogadó ország
Sorszám
Résztvevő
Küldő intézmény
Közvetítő intézmény
Fogadó intézmény
Küldő ország
Fogadó ország
Kiutazás dátuma (nn-hh-éééé)
Hazaérkezés dátuma (nn-hh-éééé)
Kinntartózkodás időtartama (hetek)
Kinntartózkodás időtartama (napok)
HASZNÁLT MUNKANYELV
Sorszám
Résztvevő
Nyelv
SZAKMAI GYAKORLATOK/TANULMÁNYUTAK ELISMERÉSE
Sorszám
Résztvevő
Elismerést kiadó intézmény (küldő, fogadó vagy közvetítő partner)
Elismerés/igazolás típusa
KÍSÉRŐ SZEMÉLYEK MOBILITÁSAI
Sorszám
Kísérő személy
Küldő intézmény
Közvetítő intézmény
Fogadó intézmény
Küldő ország
Fogadó ország
Kiutazás dátuma (nn-hh-éééé)
Hazaérkezés dátuma (nn-hh-éééé)
Kinntartózkodás időtartama (hetek)
Kinntartózkodás időtartama (napok)
A MOBILITÁSOK ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
Küldő ország
Fogadó ország
Résztvevők száma
Kísérő személyek száma
Kinntartózkodás időtartama összesen (hetek)
Kinntartózkodás időtartama összesen (napok)
RÉSZTVEVŐI BESZÁMOLÓK STÁTUSZA
A projektben megvalósult összes mobilitás száma
Ebből benyújtott és elfogadott résztvevői beszámolók száma
Kérjük, adjon elfogadható magyarázatot arra, hogy a jelen záróbeszámoló benyújtásának idejében miért nem történt meg minden kiutazó beszámolójának benyújtása és elfogadása.
TANULSÁGOK
FELMERÜLT NEHÉZSÉGEK ÉS MEGOLDÁSAIK
A projekt megvalósítása során felmerült nehézségek és megoldásaik. Eltérések a pályázatban elfogadottakhoz képest: mi az, ami nem valósult meg; milyen módosításokra volt szükség? Előfordultak-e előre nem várt események? Ha igen, akkor ezeket hogyan oldották meg?

VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK
Javaslatok a nemzeti iroda vagy az Európai Bizottság felé a Leonardo mobilitási projektek menedzsmentjére, végrehajtására vonatkozóan:  javaslatok jövőbeli intézkedésekre, adminisztratív, elismerési folyamatokra, elismerési rendszer alkalmazására, támogatás szintjére stb. 
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
EGYÉB FORRÁSOK
A projekt megvalósításához igénybe vett egyéb finanszírozási források (ha voltak).
PROGRAMSZERVEZÉSI ÉS MONITORING KÖLTSÉGEK
Résztvevők száma
Összeg
FELKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK
Résztvevő
Összeg
Résztvevők száma
Felkészítésre felhasznált támogatás összesen
MOBILITÁSOK
RÉSZTVEVŐK
Sorszám
Résztvevő
Hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő?
Küldő ország
Fogadó ország
Utazási költség
Megélhetés
Utazás +
Kinntartózkodás időtartama (hetek)
Kinntartózkodás időtartama (napok)
Megélhetés
Megélhetés
KÍSÉRŐ SZEMÉLYEK
Sorszám
Kísérő személy
Küldő ország
Fogadó ország
Utazási költség
Megélhetés
Utazás +
Kinntartózkodás időtartama (hetek)
Kinntartózkodás időtartama (napok)
Összeg
Megélhetés
A MOBILITÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA
Küldő ország
Fogadó ország
Résztvevők száma kivéve 
Résztvevők száma 
Kísérők száma 
Utazási költségek
Megélhetés 
Utazás +
hátrányos helyzet v. fogyatékossággal élők
hátrányos helyzet v. fogyatékossággal élők
Kísérők
Kinntartózkodás időtartama (hetek)
Kinntartózkodás időtartama (napok)
Összesen
Megélhetés
ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI TÁBLÁZAT
Összes felhasznált Leonardo da Vinci támogatás
Programszervezés és monitoring költségek 
Felkészítési költségek 
Résztvevők hátrányos helyzet vagy fogyatékosság nélkül
Utazási költségek
Hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő résztvevők
Kísérő személyek
Mobilitás
Résztvevők hátrányos helyzet vagy fogyatékosság nélkül
Megélhetés
Hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő résztvevők
Kísérő személyek
Összesen 
ADATVÉDELMI ZÁRADÉK
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
A pályázatokat számítógéppel dolgozzák fel. Minden személyes adatot (pl. nevek, címek, CV-k stb.) az “Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló jogszabállyal összhangban kezelnek. A pályázók által megadott és a pályázat elbírálásához szükséges információkat kizárólag ebből a célból kezeli az adott programért felelős szervezeti egység. A pályázó kérésére személyes adatai kiadhatók a pályázónak javításra vagy kiegészítésre. Bármilyen, a személyes adatokra vonatkozó kérdést ahhoz a Nemzeti Irodához kell címezni, amelyhez a pályázatot benyújtották. A Támogatottak bármikor panaszt emelhetnek a személyes adataik feldolgozása ellen az Európai Adatvédelmi Biztosnál.
http://www.edps.europa.eu/
A KEDVEZMÉNYEZETT NYILATKOZATA ÉS ALÁÍRÁSA 
Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a mobilitási projekt szervezése és a résztvevők felkészítése során felmerült, valamint a projektben tervezett külföldi kiutazások teljesítésével kapcsolatban felmerült mobilitási költségekre fordított tényleges kiadásokkal. 
Település:
Kelt:
Név:
A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör:
Aláírás:
Csak a koordinátornak kell benyújtania az űrlapot! Folytatni szeretné?
Koordinátor jóváhagyás
BENYÚJTÁS
Mielőtt benyújtaná az űrlapot, kérjük, validálja. Kérjük, ügyeljen arra, hogy kizárólag a végleges verziót nyújtsa be online. 
ADAT ELLENŐRZÉS
Kötelező mezők ellenőrzése
Az űrlap érvényes.
A BESZÁMOLÓ ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA
Az alábbi táblázat minden benyújtási kísérlet adatait tartalmazza, ez különösen a Tempus Közalapítvány számára nyújt segítséget többszörös benyújtások kiszűréséhez. 
Sorszám
Dátum, idő
Esemény
Űrlap ellenőrző kód
Státusz
* helyi PC időt jelez, mely nem megbízható, ezért nem használható fel határidőn kívüli benyújtással kapcsolatos reklamációkhoz.
ÁLTALÁNOS BENYÚJTÁSI ELJÁRÁS
Online benyújtás (internet kapcsolatot igényel)
Ön sikeresen benyújtotta az űrlapot. Kérjük, hogy nyomtassa ki, és a hivatalos képviselő aláírásával ellátva küldje be egy példányban a Tempus Közalapítvány/ Szakképzési, felnőttoktatási csoportjában kijelölt kapcsolattartója részére (1438 Budapest 70, Pf. 508) a szükséges mellékletekkel együtt. A kötelező mellékletek listáját honlapunkon találja.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az online beküldött, végleges űrlapot nyomtassa ki és küldje be postán!
Beszámoló űrlap nyomtatása
ALTERNATÍV BENYÚJTÁSI MÓD
A nemzeti iroda számára e-mailben elküldhető fájl létrehozása.
(Csak akkor használja, ha az online beadás nem lehetséges. Erről az eljárásról ld. az útmutatót.)
NEMZETI IRODA
PARTNER
NATIONAL AGENCY OF PARTNER
Size (pupils)
Size (learners/trainees)
Size (students)
nem haladhatja meg:
minimum:
Ez a mező kötelező.
kötelező.
Mező
Sor hozzáadása
A hozzáadás sikertelen, a sorok száma nem haladhatja meg a: 
Sor törlése
Nem lehet törölni minimális sorok száma nélkül.
RÉSZTVEVŐ
KONTAKT SZEMÉLY
ALÁÍRÁSRA JOGOSULT HIVATALOS KÉPVISELŐ
HIVATALOS KÉPVISELŐ
A RÉSZTVEVŐ ÁLTAL MEGBÍZOTT SZEMÉLY (HIVATALOS KÉPVISELŐ)
CÉLORSZÁG
Erasmus ID code
A PARTNER HIVATALOS KÉPVISELŐJE
Munkacím
A PARTNER KONTAKT SZEMÉLYE
PARTNER LEÍRÁSA
A PARTNER INTÉZMÉNY KORÁBBI PROJEKTJEI
COORDINATION TAKE OVER OF PARTNER NO.
SILENT PARTNERS OF PARTNER NO.
This application form should be completed by the applicant of the proposed mobility project, in cooperation with the planned partners. The application must be submitted to the National Agency of the country of the applicant by
Applicant institution
Erasmus ID code / National ID
karakterek
maximum
TERM-TIME ADDRESS
Cím
Intézmény teljes neve (latin karakterekkel)
Intézmény teljes neve (nemzeti nyelven)
Are you sure that you do not wish to apply for any financial support?
Az űrlap nem érvényes.
Jóváhagyás
Magán cím
Nincsenek átalányösszegek megadva a nemzeti iroda által. Kérjük, lépjen kapcsolatba a nemzeti irodájával és írja be a megfelelő összeget! 
Figyelmeztetés
partner:
Az űrlapot sikeresen benyújtotta.
Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak.
A BESZÁMOLÓ ÁLTAL LEFEDETT PROJEKTIDŐSZAK
Támogatott neve
Támogatott intézmény neve
Résztvevő neve
tól (nn-hh-éééé)
ig (nn-hh-éééé)
Projektszám
Projekt időtartama (hónap)
Nyelvi felkészítésre igényelt összeg 
Felkészítésre igényelt összeg
Oldal
ból
Támogatott neve
Fogadó iskola neve
BIZTONSÁGI CÍM
OK
Ismeretlen
E-mailes benyújtási kísérlet
Online benyújtás
Az űrlapot még nem nyújtották be online. 
Ez az űrlap még nincs benyújtva online
Ez az űrlap be lett nyújtva online az alábbi időpontban:
E-mailes benyújtás az alábbi kóddal megjelölt hivatkozással:
E-mailes benyújtás lekérve.
Beküldési azonosító
Az űrlap adatait módosították a legutolsó benyújtás óta.
Az űrlap adatait módosították a legutolsó benyújtási kísérlet óta.
Az űrlap érvényes.
Űrlap verzió
Adobe Reader verzió
Csak a koordinátor nyújthatja be az űrlapot elektronikusan! Biztos, hogy folytaja?
Koordinátor jóváhagyás
A projekt címe (nemzeti nyelven)
PROJEKTIDŐSZAK
Projektszám 
KÖRNYEZET
Az átalányösszeg nem tölthető le. Kérjük próbálja meg később vagy lépjen kapcsolatba nemzeti irodájával! 
Az átalányösszeg nem tölthető le a központi szerver hibája miatt. Az összegek automatikus számolása élő internet kapcsolatot igényel. Kérjük, ellenőrizze az internet kapcsolatot és próbálkozzon újra! 
Az érték nem lehet kevesebb, mint 0.
The cost per day exceeds the maximum rate for this country. It has been reduced to the maximum allowed rate.
The cost per day exceeds the maximum rate for this country as defined in the Guidelines for Applicants.
The daily subsistence cost per day exceeds the maximum rate for this destination country as defined in the Guidelines for Applicants. It has been reduced to the maximum allowed rate.
Creates a file to be sent by email to the Beneficiary Organisation
(To be used ONLY if online submission is not available)
This is a confirmation that you have successfully submitted your form.
There are no rates available for your National Agency. Please consult your National Agency's instructions and type the total amount yourself.
The total project revenues do not agree with the total project expenditures.
M. RÉSZ - BENYÚJTÁS
A hátrányos helyzetű résztvevők száma nem haladhatja meg az összes résztvevő  számát. 
Mielőtt benyújtja az űrlapot, jelölje be a HIVATALOS KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK elfogadását az adott J pontban található négyzetbe kattitva.
The number of promoters doesn't respect the eligibility criteria.
The total number of participants doesn't respect the eligibility criteria.
The number of participants per group doesn't respect the eligibility criteria.
The number of national groups doesn't respect the eligibility criteria.
The project duration doesn't respect the eligibility criteria.
The duration of activities doesn't respect the eligibility criteria.
The scale of unit cost to be applied in your project cannot be automatically displayed because your activities take place in more than one venue. Please select manually the appropriate scale of unit cost, in line with the rules set in the Youth in Action Programme Guide.
Project venue(s) country doesn't respect the eligibility criteria.
The number of participants in budget doesn't correspond to the total number of participants.
ERROR
8.2.1.3158.1.475346.466429
LEONARDO DA VINCI
llp-na-LEO-ActType
LEONARDO DA VINCI Előkészítő Látogatások
LEONARDO DA VINCI innovációtranszfer (TOI)
LEONARDO DA VINCI IVT szakmai gyakorlatok (szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok)
Leonardo da Vinci Mobilitási tanúsítvány
LEONARDO DA VINCI partnerségek
LEONARDO DA VINCI PLM  szakmai gyakorlatok (munkavállalók, munkanélküliek)
LEONARDO DA VINCI VETPRO tanulmányutak (szakképzési szakértők, oktatók)
llp-na-LEO-Pv
llp-na-LEO-Toi
llp-na-LEO-MobIVT
llp-na-LEO-MobCert
llp-na-LEO-MultPart
llp-na-LEO-MobPLM
llp-na-LEO-MobVETPro
[maximum: 2500 karakterek]
BG - bolgár
CS - cseh
DA - dán
DE - német
EL - görög
EN - angol
ES - spanyol
ET - észt
FI - finn
FR - francia
GA - ír
HU - magyar
IT - olasz
LT - litván
LV - lett
MT - máltai
NL - holland
PL - lengyel
PT - portugál
RO - román
SK - szlovák
SL - szlovén
SV - svéd
HR - horvát
IS - izlandi
NO - norvég
TR - török
BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
GA
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
HR
IS
NO
TR
BG - bolgár
CS - cseh
DA - dán
DE - német
EL - görög
EN - angol
ES - spanyol
ET - észt
FI - finn
FR - francia
GA - ír
HU - magyar
IT - olasz
LT - litván
LV - lett
MT - máltai
NL - holland
PL - lengyel
PT - portugál
RO - román
SK - szlovák
SL - szlovén
SV - svéd
HR - horvát
IS - izlandi
NO - norvég
TR - török
BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
GA
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
HR
IS
NO
TR
[maximum: 250 karakterek]
[maximum: 250 karakterek]
[maximum: 250 karakterek]
[maximum: 250 karakterek]
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
[maximum: 2500 karakterek]
[maximum: 2500 karakterek]
0DFFF1C5409AAF6B
H-1438 Budapest 70. PF:508
leonardomobilitas@tpf.hu
eform@tpf.hu
www.tka.hu
[maximum: 0 karakterek]
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Férfiak és nők esélyegyenlőségének elősegítése, bármilyen jellegű - nemi, faji, vallási, fogyatékosságra, korra vagy szexuális orientációra vonatkozó diszkrimináció elleni küzdelem (Discr)
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	projectSummary: A szakmai képzésben résztvevő diákok külföldi gyakorlatának megvalósítására készített projektünkhöz Dr. Edda Henze németországi közvetítő cég tulajdonosa által prezentált 4 partner segítségét vettük igénybe. A projekt során kitűzött céljaink a következők voltak:Kölcsönösen előnyös együttműködésre törekedtünk a közvetítő és a fogadó partnerekkel egyaránt. Ezen általános célon túlmutat az, hogy a tanulóink szakmai tapasztalatainak, tudásának, ismereteinek, tájékozódásának, kulturális ismeretek gyarapodásának növelése, gazdagítása volt a célunk.A projekt legnagyobb célkitűzése, hogy a technikus vizsga előtt állók új hagyományos külföldi sütőipari, cukrászipari termékeket tudtak megismerni, a magyar hagyományos, rég feledésbe merült termékeket a külföldi szakemberekkel ismertették meg. Egy fejlett munkakultúrájú országban töltött gyakorlat eredményeképpen, javult annak az esélye, hogy a tanulóink magasabb és fejlettebb színvonalon elsajátítsák és birtokolják azokat a képességeket, készségeket, amelyek segítségével a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük sikeresebb lett. A közvetítőpartner nagyon komoly háttérrel rendelkezik a szakmai és szervezési munkák területén.  Gazdag tapasztalatokkal rendelkezik a tanulók képzésében, gyakorlatok szervezésében. Jó kapcsolatai vannak a Németországbeli pékszövetségekkel, pékmesterekkel és vállalkozókkal. A fogadópartnerek a közvetítő által történő kiválasztása és bemutatása biztosíték volt a sikeres projekt megvalósításhoz. A projekt háttere, hogy hazánkban is egyre nagyobb mértékben hódít a hagyományaink megőrzése, terjesztése. A projekt megvalósítása során először a kedvezményezett célcsoportban felmérést végeztünk több szakember bevonásával. A közvetítő cég tulajdonosa 2011 februárjában látogatást tett iskolánkba, ahol az érintett célcsoportnak és szüleiknek tájékoztatást adott a programról, fogadó partnerekről és a saját cégéről, aki az egy hetes külföldi felkészítést végezte. Ezután következett a résztvevő 11 tanuló kiválasztása különböző szempontok alapján. Ezt követően a fogadó partnerek vállalkozásainak elemzésével összevetettük a tanulók elképzeléseit, kiválasztottuk az egyes üzemekbe kerülő tanulókat.Következő lépésként hazai felkészítő kurzust szerveztünk. Ezt követte a másfél hetes külföldi felkészítés, majd a 3 hetes szakmai gyakorlat. A teljes körű ellenőrzési és értékelési tevékenységünk valamennyi programszakaszra kiterjedt. A csoportot egy szaktanár is kísérte, aki figyelemmel követte a diákok munkáját.
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	beneficiaryCertificationImpactTeaching: 
	projectPartners: A projektben 4 külföldi munkáltató, egy közvetítő cég és az iskola munkatársai vettek részt. A kiutazó tanár egyben a projektkoordinátor is volt, azon kívűl, hogy kísérte a résztvevőket, kapcsolatokat épített ki a jövőre nézve és a jó viszonyt a munkáltatókkal tovább mélyítette. Intézményünk nagy múltal rendelkezik a nemzetközi kapcsolatok tekintetében. Külföldi gyakorlaton immár háromszor voltunk és a pertnereink nagyon meg vannak elégedve a szervezéseel a diákok munkájával és egyéb dolgokkal. Többször ellátogattak hozzánk és 2012. évben a német partner is küldött már 3 diákot hozzánk szakmai tapasztalatcserére. Magyarországon bevezetésre kerül a duális képzés, ami Németországban már nagyon régóta működik, tehát nagy tapasztalattal rendelkeznek. Így mi is tudtunk tájékozódni a képzési rendszerről, beleláttunk a működésébe és a szervezeti rendszerébe. Itthon ezeket a tapasztalatokat tudjuk majd hasznosítani.
	individualParticipants: A következő fejlődés volt megfigyelhető a kiutazott diákoknál:- Az idegen nyelv tudás,- az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs készségük ,- az információ gyűjtési képesség nagy mértékben fejlődött,Széleskörű személyes munkatapasztalattal tértek haza.Világlátásuk, más kultúrához való hozzáállásuk javult.Motivációjuk szakmai elkötelezettségük növekedett.
	experts: A kísérőtanár a diákok felügyelete mellett új leendő szakmai kapcsolatokat épített ki, mely által több tanulónak nyílik lehetősége a későbbikeben kiutazásra, más tájegységek megimserésére. E mellett a nyelv, ezen belül a szakmai nyelv erősítése is nagyon fontos szempont volt. Mivel Magyarországon a következő tanévtől bevezetésre kerül a duális képzés, egyik nagy feladata a kísérő tanárnak az volt, hogy ezt a képzési rendszert tanulmányozza, új módszereket vizsgált meg, hogy felkészűltebb legyen az új képzési rendszerből.
	otherResults: A több évi kiutazásunk fel nem sorolt eredménye, hogy a munkáltatók 4 a programban részt vett diákunkat szakmai vizsga után alkalmazta.
	sectorialDevelopment: .
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	horizontalIssues: Discr
	horizontalIssuesOther: 
	criterion: A kedvezményezettek lehetséges körét meghatározva a kiválasztás céljából az alábbi lépéseket tettük:1.szakasz:A felhívás közzététele az iskolában a lehetséges körön belül, diákok és szülők tájékoztatása a programról.A felelős a projektkoordinátor volt.2. szakasz:Iskolai pályázatot írtunk ki, ezeket eljuttattuk a tanulókhoz a német nyelvtanárok, osztályfőnökök, szakoktatók segítségével.3. szakasz:A pályázat lebonyolítása.Felelős: projektkoordinátor, nyelvtanár- fényképes önéletrajz, adatlap magyar és német nyelven, melyet a fogadóintézménynek és a közvetítőcégnek is elküldtünk,-motivációs levél, -fogalmazás, maximum 1 oldal terjedelemben Németországról és a cél régióról,(kultúra, földrajz, gazdaság)-bizonyítványmásolat, A bírálat szempontjai:A pályázatokat szakmai szempontból - önéletrajz formai elemei, tartalma, szerkesztése és az országról adott ismeretei - valamint magyar és német nyelvi helyesség, stílus alapján, az értékelés objektivitását az adható pontszámok meghatározásával értékeltük.4. szakasz: Személyes elbeszélgetés- szituációs gyakorlat                                                     2o pont- személyiségi teszt kitöltése                                           2o pont- német nyelvi teszt                                                       2o pont- beszélgetés magyar és német nyelven (kommunikációs készség felmérése)                                3o pont- megjelenés                                                                 1o pontA kiválasztás folyamatában szaktanárok, nyelvtanárok, iskolapszichológus, osztályfőnökök, fejlesztőpedagógus és a diákönkormányzat képviselője vett részt.A hátrányos helyzetű diákokat a pályázattal külön megkerestük.5.szakasz: Értékelés, a résztvevők névsorának véglegesítése.Szempontok:- alapvető szakmai ismeretek- kommunikációs készség (beszéd, írás, non verbális)- viselkedéskultúra (alapvető normák betartása: köszönés, megszólítás, dohányzás, stb.)- személyiségi jegyek (megbízhatóság, konfliktuskezelés, nyitottság, együttműködési készség, állóképesség, stb.)- tanító kollégák, osztályfőnök véleménye,A kialakított faliújság a program alatt folyamatosan meghatározó szerepet játszott, hiszen minden egyes tevékenységről, eredményről színes tájékoztatást nyújtott az iskola diákjainak, dolgozóinak, valamint az iskolánkba látogatóknak.Figyelembe vettük továbbá a szociális helyzetet is, melyben segítséget  nyújtott az osztályfőnök, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős kolléga.
	settingUpPartnership: Az együtt működés kezdete több évre nyúlik vissza. Minden partner egyformán szerette volna megvalósítani az elképzelését, ami mára kifogástalanul sikerült. A kölcsönös találkozások (a német partnerek iskolánkba látogatása)alkalmával sikerült egyeztetni a programokat ésazok elvárásait. Így kezdődhettek el a 4,5 hetes programok megszervezése mind két részről. 
	managerialAccomodation: Az utazást  a gyakorlat idejére a programkoordinátor, a szállást és a megélhetést a programkoordinátor segítségével a külföldi kapcsolattartó szervezte. A szükséges információkat a küldő iskola megadta a diákok és szülők részére, valamint a kiutazást megelőzően ellenőrzte az iratok érvényességét. Az utazást repülővel és vonattal történt.A németországi felkészítésnél a felkészítő cég biztosította a szállást és az étkezést, a gyakorlat ideje alatt a vállalatok biztosították ugyanezt.
	managerialFinancialChecking: A biztosítást, amely felelősség biztosítást is tartalmazott a projektkoordinátor szervezte, a pályázati pénzből.
	managerialAdministrative: Az EU-s egészségbiztosítási kártya igénylését, az egyéb úti okmányok elkészítését, a fogorvosi és egészségügyi alkalmassági dokumentumokat azoknak az érvényességét mindenki önállóan volt köteles biztosítani, melyet a projektkoordinátor felügyelt.
	preparation: 3300
	participantsInvolvement: Edda Henze az itt tartózkodása alkalmával részletesen beszélt a munkaprogramról, acsoport kiutazása előtt minden érintett megkapta.
	managemenPlacements: 
	managementFolowUp: A tanulók munkaprogramjának nyomon követése a kísérő tanár, a külföldi összekötő és a fogadó partnerek feladata volt. A kísérő tanár feladatai alapvetően a diákok segítése, a munka ellenőrzése, egyeztetések,  szervezési feladatok voltak. A nyelvi felkészítés ideje alatt a diákokkal napi kapcsolatban volt, közös szakmai és szabadidős programokat valósítottak meg délutánonként. A szakmai előrehaladást a gyakorlati idő alatt folyamatos látogatások révén követte nyomon. Továbbá a tanulói munka naplók vezetésének ellenőrzése és értékelése is a kísérőtanár feladata volt.Napi kapcsolatot tartottak a diákok a kísérő tanárral. E-mailen vagy telefonon keresztül a küldő intézmény vezetőjével a kísérő tanár tartott kapcsolatot. A kísérő tanár végig kinnt volt a diákokkal. A küldő intézmény részéről a kísérő tanár (aki ugyan az a személy volt mint a projektkoordinátor), a fogadó intézményeknél pedig a kijelölt felelősök segítették a részutvevőket. Monitoring látogatásra nem került sor.
	managementMentoring: A kiválasztás folyamatában szaktanárok, nyelvtanárok, iskolapszichológus, osztályfőnökök, fejlesztőpedagógus és a diákönkormányzat képviselője vettek részt. A felkészítés szakaszában Márton Eszter (német tanár), Danóczi Levente (iskolapszichológus), Turi Tibor (szakmai tanár) és Dr. Edda Henze(külföldi felkészítés) vettek részt.Az értékelés folyamatosan történt! Az itthoni felkészítés értékelése szóban történt, kivéve a lélektani felkészítést, a külföldi nyelvi felkészítés végén a résztvevők kaptak egy elismerést a tanfolyamról. A szakmai gyakorlat végén a fogadó partnerek kitöltöttek a diákokról egy elégedettségi kérdőívet. Általánosságban nagyon pozitívan értékelték a mukáltatók a résztvevők munkáját. Kötelező elem volt a küldő intézményben tartott írásbeli és szóbeli beszámolók mellett az aktív szerepvállalás a szakmai és idegen nyelvi órákon. Kiemelten értékeltük a gyakorlat során a diákok külföldi szakmai gyakorlati munkáját, megvizsgálva annak rutin illetve szakmai kompetenciákat igénylő és fejlesztő jellegét. Ugyanis a pályázati program célja a szakmai tapasztalatszerzés volt. A projekt átfogó értékelése során valamennyi projektszakaszban valamennyi partner elégedettségét, eredményességét mértük. Hazautazás után programzárásra került sor, ahol valamennyi résztvevő szót kapott. Itt kerültek értékelésre a projekt során szerzett tapasztalatok, az elért eredmények és a megvalósítás során elkövetett hibák.Pékest keretében meghívott szakmai vendégeknek, újságíróknak és érdeklődő diákoknak a kedvezményezettek képekkel, videókkal mutattuk be a Németországban eltöltött 4,5 hetet. A gyakorlati helyeken megtanult német egészséges táplálkozást elősegítő termékeket megsütötték és kostóltatással egybekötött előadásokat tartottak róluk.
	certification: Az EUROPASS a legalkalmasabb okmány, igazolás a tanfolyam elvégzésének igazolására. Ezt mindenrésztvevő átvette, és felhasználhatja a későbbiekben referencia igazolásként is. A kötelező nyári gyakorlatba lett beszámítva a diákoknak a kinnt eltöltött idő. A kísérő tanár részére a nyári gyakorlat terhére számítottuk be az időt.
	dissemination: A projekt eredményei: 1. A kedvezményezettek körében:- kommunikációs készségük javult,- önállóbbak lettek,- javult munkakultúrájuk,- szakmai tapasztalataik bővültek, - élményekkel gazdagodtak,- javult az ismeretbővítési igényük, motivációik,- javultak a megélhetési esélyeik,- életszemléletük megváltozott (tapasztalat),2. Az iskolának:- szélesedő partneri kapcsolat,- a gyakorlati képzésben felhasználható tapasztalatok,- javuló beiskolázás,Egyéb eredmények:- nemzetközi kapcsolatok bővültek,-új termékeket, technológiákat ismertünk meg, ezzel új piaci lehetőségek alakultak ki,-javult a munkavállalók mentális és nyelvi fejlődése, a tolerancia növekedése, azáltal, hogy együtt dolgoztak külföldiekkel és fiatalokkal,Az eredmények terjesztése: nemcsak a külső terjesztést tartottuk fontosnak, hanem fontosak az eredmények bemutatása, megismertetése a potenciálisan érintett tanulóink körében is. Ugyancsak fontos volt az eredmények bemutatása,a kollegák széleskörű tájékoztatása, mely nevelési értekezlet keretében történt. A projekt egyes fázisairól, eredményeiről, Power Point-os prezentáció készűlt. Így projektoros kivetítést is szerveztünk a beszámolókon. Megszerveztük hogy a hazatért tanulók segítsék a következő csoport felkészítését. Ezen kívül a városi és megyei újságokban riportokkal mutattuk be a kinti gyakorlatot kiemelve hogy Uniós támogatással valósult meg a projekt. A projekt során keletkezett dokumentációt az iskola honlapján elhelyezzük. www.toldi-nk.sulinet.hu,  www.edda-henze.deNémetországi újságokban is folyamatosan írtak rólunk és a programról cikkeket. Mellékelve a beszámolóhoz.
	sustainability: A fogadó intézményeket összefogó felelős személlyel, Edda Henze- vel a személyes kapcsolattartás volt alegbiztosabb pontja a folyamatos értékelésnek. A tanulók beszámolója visszaigazolta a programeredményességét, teljesülését és sikerét. A projektet folytatni szeretnék, a hagyományőrzést tűztük ki célul, de más-más síkban megközelítve.
	number: 
	nameParticipant: DÁVID Csaba
	economicSector: C10
	educationField: 541
	educationLevel: ISCED 2A
	sendingCountry: HU
	receivingCountry: DE
	sendingPartnerName: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
	intermediaryPartnerName: Gartenbau Umwelt Beratung Henze
	receivingPartnerName: Gartenbau Umwelt Beratung Henze
	departureDate: 2011-07-12
	returnDate: 2011-08-13
	durationWeeks: 9
	durationDays: 3
	language: DE
	partnerName: Gartenbau Umwelt Beratung Henze
	certificationType: CoSpCe
	nameAccompanying: TURI Tibor
	participantsNumber: 11
	accompanyingNumber: 1
	statusMobilitiesNumber: 11
	statusApprovedNumber: 11
	statusExplain: 
	problemHandling: Különösebb nehézség nem merült fel a program során. A tanuló csoportok a munkájukat elvégezték.Szerettek volna még több időt eltölteni a vendégszerető környezetben.Nem befolyásolta a program megvalósulását semmilyen nem várt körülmény.
	comments: 
	fundingOtherSources: 
	noOfParticipants: 11
	total: 20021
	Cell1: 
	destinationCountry: DE
	travelCost: 482
	subsistenceTotal: 1930
	travelSubsistenceSum: 2412
	participantsWithoutSpecialNumber: 0
	participantsWithSpecialNumber: 2
	accompanyingPersonsNumber: 0
	organizationAndManagement: 1870
	travelParticipantWithoutSN: 2169
	travelParticipantWithSN: 482
	travelAccompPerson: 238
	subsistenceParticipantWithoutSN: 8685
	subsistenceParticipantWithSN: 1930
	subsistenceAccompPerson: 1347
	eventNumber: 1
	eventTimeStamp: 2012-05-23 14:18:20
	eventType: Online benyújtás
	eventHashCode: 0DFFF1C5409AAF6B
	eventStatus: OK (400339)
	eventCode: 1
	eventDateTime: 
	isEventTrustedTime: True
	SubmitButton: 
	submissionStatus: OK
	submissionDateTimeLocal: 2012-05-23 14:18:20
	submissionDateTimeGmt: 2012-05-23T12:18:20Z
	submissionHashcode: 0DFFF1C5409AAF6B
	submissionErrorCode: 
	submissionErrorMessage: 
	PrintButton: 
	EmailSubmitButtonOverlay: 
	EmailSubmitButton: 
	submissionErrorDetails: 



